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โครงการ 
การจัดทําดัชนีชี้วัดและสาํรวจความคดิเห็น 

เชิงพื้นที่ของประชาชนทีม่ีตอการปฏิบัติหนาที ่
ของตํารวจ 

โดย 
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
(ผศ.สมบัติ อยูเมือง หัวหนาโครงการและทีมงาน) 

 
 โครงการจัดทําดัชนีชี้วัดและสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเชิงพ้ืนที่ ที่มีตอการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ตํารวจ ในดานความมั่นคง ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน เปนหน่ึงในความพยายามในการ
ปฏิวัติ และเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการบริหารจัดการ
องคกรภาครัฐของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มุงเนน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยมอบหมาย
ใหศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เปนผู ดํา เนินโครงการ  ซ่ึ งกรอบการดําเนินงาน
ประกอบดวยการจัดทําดัชนีชี้วัดและการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเชิงพ้ืนที่ทั่วประเทศ    ที่เปนการ 
สํารวจขอมูลจากผูรับบริการขององคกร กับการสํารวจ
ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ มาทําการ
วิเคราะหและประมวลผลรวมกับขอมูลพ้ืนฐานทาง
กายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงเปนขอมูล
ที่เปนตัวแทนของสภาพปญหาและความตองการใน
พ้ืนที่ ผลที่ไดจะนําไปสูการสังเคราะหขอเสนอแนะเชิง
นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติอยางเปนพลวัตและยั่งยืน ซ่ึงเนื้อหา
และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินโครงการ สามารถ สรุป
ไดดังน้ี  

1. ความเปนมาของโครงการ 
2. วัตถุประสงคของโครงการ 
3. การจัดทําดัชนีชี้ วัดและการสํารวจความ

คิดเห็นของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
4. การสํารวจผลการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ของ

เจาหนาที่ตํารวจ 

5. การออกแบบและจั ดทํ า ฐ านข อ มูลและ
โปรแกรมประยุกตเพ่ือเรียกใชขอมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรของขอมูลพ้ืนฐานทาง
กายภาพ (Physical Data) และขอมูลดาน
ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม จากขอมูล
พ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

6. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 

1. ความเปนมาของโครงการ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดปรับระบบการ

ทํางานขององคกรเขาสูกระบวนการประชาธิปไตย โดย
เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รวมตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยมีเปาหมายสูงสุดคือ สรางความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อีกทั้งสรางความ
ม่ันใจและความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอเจาหนาที่
ตํารวจ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของตํารวจสามารถบรรลุ
เปาหมายสูงสุดดังกลาวขางตน การจัดสรางดัชนี
มาตรฐานในการชี้วัดความรูสึกของประชาชนดาน
ความมั่ นคง  ปลอดภัย  และความพึ งพอใจของ
ประชาชนที่มีตอเจาหนาที่ตํารวจ เปนสิ่งจําเปนในการ
นํามาใชกําหนดทิศทางของนโยบาย และเปาหมายใน
การทํางานของหนวยปฏิบัติการตางๆ ที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่ ตั้งแตระดับกองบัญชาการจนถึงสถานีตํารวจ  
 อย า ง ไ รก็ ต าม  การปฏิ บั ติ ง าน ในพื้ นที่
รับผิดชอบของตํารวจในหนวยปฏิบัติการตางๆ  ยอม
ไมอาจสัมฤทธิ์ผลไดตามเปาหมายที่วางไว ถาขาดซึ่ง
ความพรอมของหนวยงาน กําลังคน งบประมาณที่ใช
ในการแกไขปญหา และการใหบริการประชาชน ที่ตอง
สอดคลองกับสภาพปญหา ซ่ึงมาก – นอย แตกตางกัน
ไปในแตละพ้ืนที่ ดังนั้นในการจัดทําตัวชี้วัดและการ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือนําไปใชในการ
กําหนดเปาหมายในการทํางานของหนวยปฏิบัติตางๆ 
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กรอบการดําเนินงาน 

การจัดทําโปรแกรมประยุกตในการเรียกใช
ฐานขอมูลท่ีจัดทําข้ึน 

การศึกษากรอบแนวคิดในการจัดทําดัชนี จากพันธะสัญญาของสถานีตํารวจในการใหบริการ
ประชาชนในกรอบกิจกรรมพื้นฐาน 

การเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
และการวิเคราะหเชิงพื้นท่ี 

การจัดทําฐานขอมูลประชากร เศรษฐกิจ และ
สังคม จากขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) 

การจัดทําดัชนีชี้วัดและการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติ

หนาท่ีของตํารวจ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย /แนวทางในการ
บริหารจัดการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

การจัดทําขอมูลพื้นฐาน 
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 

การสํารวจผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ 

ที่รับผิดชอบพื้นที่ จึงควรประเมินควบคูไปกับความ
พรอมของหนวยงาน กําลังคน และงบประมาณ รวมถึง
สภาพของปญหา และลักษณะของพื้นที่รับผิดชอบของ
แตละหนวยปฏิบัติการ เพ่ือใหสามารถกําหนดทิศทาง 
เปาหมาย นโยบายในการทํางานไดอยางสอดคลองกับ
อุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) ในการแกไข
ปญหาไดอยางมีประสิทธิผล 
 ระบบสารสนเทศภู มิศาสตร  (Geographic 
Information System: GIS) เปนหนึ่งในพัฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการนํามาประยุกตใชทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในดานการจัดเก็บ รวบรวบ 
วิเคราะหประมวลผลและการนําเสนอขอมูลในเชิงพ้ืนที่ 
(Spatial Analysis) ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใน
โครงการจัดทําดัชนีชี้วัดและสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนคร้ังน้ี  จะนํา GIS มาใชในการจัดเก็บและ
รวบรวมจัดสรางเปนฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือทําการ
วิเคราะห  และประมวลผลดัชนีชี้วัดจากผลสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ 
ของตํารวจ รวมกับขอมูลทางดานการปฏิบัติหนาที่    
กําลังพล หนวยงาน สภาพปญหา และพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของแตละหนวยปฏิบัติการ เพ่ือใหสามารถกําหนด

ทิศทาง เปาหมาย และนโยบายในการทํางานของ
หนวยปฏิบัติการในแตละพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสม  
 

2. กรอบการดําเนินงาน 
2.1 ศึกษาแนวทางและวิธีการในการจัดทําดัชนีชี้วัด 

และการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในดาน
ความมั่นคง ปลอดภัย และความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอเจาหนาที่ตํารวจ 

2.2 จัดทําดัชนีชี้ วัดและสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในดานความมั่นคง ปลอดภัย และความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีตอเจาหนาที่ตํารวจ 

2.3 จัดทําฐานขอมูลผลการปฏิบัติงานตํารวจเชิงพ้ืนที่ 
2.4 ศึกษา  ออกแบบ  และจัดทําระบบฐานขอมูล      

เชิงพ้ืนที่ (GIS Database) เพ่ือสนับสนุนการ
วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล 

2.5 พัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับเรียกใชฐานขอมูล
เชิง พ้ืนที่  ในการวิ เคราะหรวมกับขอมูลของ
หนวยงาน ดัชนีชี้วัดและผลสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน  

2.6 จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการ
บริหารจัดการสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางเปน
ระบบและยั่งยืน  
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3. การจัดทําดัชนีชี้วัดและการสํารวจความคิดเห็น 
    ของประชาชนเชิงพื้นที่ 
 กระบวนการในการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเชิงพ้ืนที่ ประกอบดวยกระบวนการตางๆ 
ดังตอไปน้ี 
3.1. การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ

การสํารวจความคิดเห็น และการศึกษาถึงกรอบ
ภารกิจของเจาหนาที่ตํารวจในการรักษาความ
ม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3.2. การออกแบบและจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 

3.3. การจัดเตรียมแบบสอบถามในการสํารวจ ตาม
จํานวนกลุมประชากร คิดเปนรอยละ 0.02 ของ
ประชากร (จํานวน 62 ลานคน) จํานวนทั้งสิ้น 
125,647 แบบสอบถาม จําแนกรายตําบล อําเภอ 
และจังหวัด  

3.4. การออกแบบและจัดทําโปรแกรมประยุกตในการ
นําเขาขอมูลผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเชิงพ้ืนที่ 

3.5. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเชิงพ้ืนที่  
3.6. การนําเขาขอมูลผลการสํารวจความคิดเห็น 
3.7. การวิเคราะหและประมวลผลขอมูลที่ไดจากการ

สํารวจความคิดเห็น 

 
รูปแสดงการจัดเตรียมแบบสํารวจความคดิเห็น โดย
บรรจุใสซองรายตําบล และแยกกลองรายจังหวัด 

 
 

รูปแสดงโปรแกรมนําเขาขอมูลผลการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเชิงพ้ืนที่ เกี่ยวกบัขอมูลของ
ผูตอบแบบสํารวจ เชน อายุ เพศ การศึกษา รายได 
และประสบการณในการติดตอกับสถานตีาํรวจ ฯลฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงโปรแกรมนําเขาขอมูลผลการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเชิงพ้ืนที่ เกี่ยวกบัระดับความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ

ปฏิบตัิหนาทีข่องตํารวจในดานที่เกี่ยวของกับการดูแล
รักษาความมัน่คง ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 

ของประชาชน 
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กราฟแสดงจํานวนแบบสอบถามในการสํารวจของ 
แตละพ้ืนที่กองบัญชาการ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 เฉลี่ยรายกองบัญชาการ 

 

คําถามในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
1. ความพึงพอใจในผลการควบคุม ปองกัน และปราบปราม

คดี  อุจฉกรรจเชน การทํารายรางกาย การฆา การ
ขมขืน กระทําชําเรา 

2. ความพึงพอใจในผลการควบคุม ปองกัน และปราบปราม
คดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  การหลอกลวงขายสินคาไมมี
คุณภาพ ขายสินคาเกินราคา หรือการขูกรรโชกทรัพย  

3. ความพึงพอใจในการรักษาความสงบเรียบรอย เชน การ
ลักเล็กขโมยนอย   การทะเลาะวิวาท การสงเสียงดัง การ
กอความรําคาญตางๆ เชน การแขงขันรถยนต และ
รถจักรยานยนต 

4. ความพึงพอใจในการมีสวนรวม หรือเคยแสดงความ
คิดเห็นในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การ
ตรวจสอบ และประเมินผลการทํางานของสถานีตํารวจ 

5. การใชชีวิตประจําวันภายในที่อยูอาศัยของทานไดอยาง
ปลอดภัย ไมตองหวาดกลัวกับคดีอาชญากรรมประเภท
ตางๆ เชน การโจรกรรม ขโมยทรัพยสิน การบุกรุกทํา
รายรางกาย  ฆา ขมขืนและกระทําชําเรา 

6. การทํากิจกรรมตางๆ บริเวณนอกที่อยูอาศัย เชนไป
ทํางาน ซื้อของ เลนกีฬา พบปะหรือติดตอเพ่ือน หรือ
ญาติสนิท ฯลฯ ไดอยางรูสึกมั่นใจในความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

7. ความตองการในการติดตั้งอุปกรณหรือเครื่องมือเพ่ือใช
ในการปองกัน การบุกรุก หรือการขโมยทรัพยสินดวย 
ลูกกรง เหล็กดัด หรือสัญญาณกันขโมย ฯลฯ 

8. มีตํารวจออกปราบปรามแหลงอบายมุข เชน บอนการ
พนัน สถานบริการที่ผิดกฎหมาย แหลงมั่วสุม ฯลฯ ใน
บริเวณชุมชน และท่ีอยูอาศัยของทานอยางสม่ําเสมอ 

9. เจาหนาที่ตํารวจมีความรับผิดชอบ ความสามารถติดตาม 
สืบสวน สอบสวน จับกุมผูกออาชญากรรม ความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ  

10. ความสุภาพออนนอม มีมนุษยสัมพันธที่ดี พูดจาดวย
น้ําเสียงที่ออนโยนขณะใหบริการประชาชน 

11. การปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม โปรงใส ไมมีการ
ทุจริตและคอรัปชัน และไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมถึงการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 

12. ความเสมอภาค ความเทาเทียม และมีความเปนธรรมใน
การใหบริการ และในการปฏิบัติตัวกับประชาชน ที่มี
ความแตกตางทางดานอายุ เพศ การศึกษา รายได 
อาชีพ ฯลฯ  

13. การติดตอ แจงเหตุ หรือขอความชวยเหลือจากตํารวจที่
ดูแลพ้ืนที่ชุมชนหรือที่พักอาศัยของทาน เปนไปดวย
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

14. เจาหนาที่ตํารวจมีการประชาสัมพันธ ใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการปองกันภัยอาชญากรรม และการใหบริการ
กับประชาชนในบริเวณชุมชนของทานอยางสม่ําเสมอ  

15. การมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ เชน การฝกอบรม 
ประชาสัมพันธ การรณรงค ระหวางเจาหนาที่ตํารวจและ
ประชาชน 

16. การอํานวยความสะดวก และดูแลรักษาความปลอดภัย
เวลามีงานประเพณี หรืองานรื่นเริงตางๆ ในชุมชน 

17. การตั้งดานตรวจคนบุคคล และยานพาหนะตามเสนทาง
หรือสถานที่สําคัญในบริเวณชุมชนอยางสม่ําเสมอ  

18. การมีตํารวจสายตรวจรถยนต และรถจักรยานยนต หรือ
ตํารวจเดินเทาออกตรวจในบริเวณชุมชน ที่พักอาศัย 

19. ระดับของความพึงพอใจในความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของทาน 
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 จากกระบวนการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเชิงพ้ืนที่ ซ่ึงดําเนินการสํารวจเปนระยะเวลา 
1 เดือน ในเดือนกรกฎาคม 2546 ดังแสดงขางตน ทาง
คณะทํางานไดทําการนําเขาขอมูลผลการสํารวจความ
คิดเห็นผานโปรแกรมประยุกตดังแสดงในรูปหนาที่ 4 
เพ่ือนําเขาสูระบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ (GIS Database) 
และทํ าการพัฒนาโปรแกรมประยุ กต ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS Application) เพ่ือใหผูใช
สามารถเรียกคน วิเคราะห และนําเสนอรวมกับขอมูล
เชิงพ้ืนที่ในดานตางๆ ไดอยางเปนพลวัต 
 โดยคําถามทั้ง 19 ขอ จะเปนตัวแทนของ
ความรูสึกของประชาชน ในดานความพึงพอใจ และ
ความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหนาที่ในดานการดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ซ่ึง
จะนําไปสูการวิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ เพ่ือกําหนดทิศทางและ
แนวนโยบายในการปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับความ
ตองการในแตละพ้ืนที่ไดอยางเปนพลวัต ระบบที่
พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ ทั้งระบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ 
โปรแกรมนําเขาขอมูล และโปรแกรมประยุกตในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร จะสามารถนําไปพัฒนาและปรับ
ใชเพ่ือวิเคราะหและประมวลผลขอมูลไดอยางตอเน่ือง
ในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและการ
ประเมินผลการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจในชวงเวลา
ตอไปๆ  เ พ่ือกอให เกิดการปรับปรุ งและพัฒนา
สํานักงานตํารวจแหงชาติอยางยั่งยืน 
 โดยตัวอยางผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนนําเสนอไวใน ปกหลัง 
 

 
 
 

รูปแสดงเมนูเรียกคนขอมูลผลการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเชิงพ้ืนที่ใน GIS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงเมนูเรียกคนผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเชิงพ้ืนที่ ในโปรแกรมประยุกต GIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงหนาจอโปรแกรมประยุกตสําหรับเรียกคน 
วิเคราะหและนําเสนอขอมูลผลการสํารวจความคิดเห็น

ของประชาชนเชิงพ้ืนที่  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแสดง การนําเสนอผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน ในพ้ืนที่รายตําบล ของ 3 จังหวัดภาคใต 
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การเชื่อมโยงและนําเสนอขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ 

 

การจัดทําแบบสํารวจผลการปฏิบัติงาน 

การออกแบบและจัดทําโปรแกรมนําเขา
ขอมูลผลการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ 

ฝกอบรมบุคลากร ในการใชงานโปรแกรม
นําเขาขอมูลผลการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ 

การรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานเชิง
พ้ืนที่ ซึ่งหนวยงานในพื้นที่ (สน. /ภ.จว.) 
จัดสงใหทางคณะที่ปรึกษาผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต ที่ E- mail: gis@police.go.th 

4. การสํารวจผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ของ 
    เจาหนาที่ตํารวจ 
 ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การจัดทําแบบสํารวจผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจเชิงพ้ืนที่ ประกอบดวยการสํารวจ
ขอมูลสถิติในดานตางๆ ดังน้ี 
 

กลุมขอมูลพื้นฐานของสถานีตํารวจ ประกอบดวย
ขอมูลใน 3 กลุมขอมูล คือ 
 ขอมูลที่เก่ียวของกับสถานีตํารวจ เปนขอมูล
เกี่ยวกับสถานีตํารวจ เชน ชื่อสถานี ตําแหนงที่ตั้ง 
เบอรโทรศัพท พิกัดทางภูมิศาสตร และพ้ืนที่
รับผิดชอบ เปนตน  

 ขอมูลดานกําลังพล เปนขอมูลเกี่ยวกับกําลังพล 
ซ่ึงประกอบดวยจํานวนกําลังพลชั้นประทวน และ
กําลังพลชั้นสัญญาบัตร 

 ขอมูลดานงบประมาณ เปนขอมูลเกี่ยวกับ
เงินเดือนและเงินงบประมาณที่แตละสถานีตํารวจ
ไดรับในแตละปงบประมาณ  

  

กลุมขอมูลผลการปฏิบัติงาน  ประกอบดวยขอมูลใน 
4 กลุมขอมูล คือ 
 ขอมูลดานสถิติคดีอาญา และอบายมุข เปน
ขอมูลเกี่ยวกับสถิติคดีอาญา และอบายมุขที่
เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของแตละสถานี  

 ขอมูลสถิติดานการจับกุมคดียาเสพติดใหโทษ 
เปนขอมูลเกี่ยวกับการจับกุมคดียาเสพติดใหโทษ 
ซ่ึงแยกออกเปนประเภทตางๆ ตามชนิดของยา
เสพติด ของกลาง และประเภทของการกระทําผิด 

 ขอมูลดานสถิติการจับกุมแรงงานตางดาว เปน
ขอมูลเกี่ยวกับผลการจับกุมแรงงานตางดาวที่
หลบหนีเขาเมือง ซ่ึงระบุไดถึงสัญชาติของคนที่ถูก
จับกุม 

 ขอมูลดานสถิติการจับกุมคดีละเมิดลิขสิทธ์ิ 
เปนขอมูลเกี่ยวกับการจับกุมคดีละเมิดลิขสิทธิ์ 
เชน เทป ซีดี วีซีดี วีดีโอเทป เปนตน 

 

กลุมขอมูลสถิติการรองเรียนของประชาชน   
 ขอมูลดานสถิติการรองเรียนของประชาชน 
เปนขอมูลเกี่ยวกับสถิติการรองเรียนของประชาชน 
ที่รองเรียนเจาหนาที่ตํารวจซึ่งกระทําผิดหรือ
ประพฤติมิชอบในดานตางๆ เชน ทุจริตตอหนาที่ 
เกี่ยวของกับการพนันหรือยาเสพติด เปนตน 

 

แบบสํารวจขอมูลสถิติผลการปฏิบัติงานเชิง
พ้ืนที่ จะนําไปใชในการจัดทําโปรแกรมนําเขาขอมูล 
ผลการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ ดังภาพแสดงในหนา 8 เพ่ือ
แจกจายใหหนวยงานในพื้นที่ทําการนําเขาขอมูลและ
จัดสงใหทางคณะทํางาน โดยทางคณะทํางานไดทํา
การแจกจายโปรแกรมนําเขาขอมูล พรอมคูมือการใช
งาน โดยการบันทึกโปรแกรมลงบนแผนซีดี (CD- 
Rom) รวมทั้งสิ้นกวา 700 แผน และทางคณะทํางาน
ไดทําการแนะนําและฝกอบรมการใชงานโปรแกรม
นําเขาขอมูลผลการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ ใน 2 ชวงเวลา 
ดังน้ี 
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Online 
 ผานเครือขาย 
อินเตอรเน็ต 

สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

บช. ภาค 1 – 9 และ บช.น

บก. / ภ.จว. และ สน. 

สภ.ต. และ สภ.อ. 

Offline  
(แฟกซ/ดิสกเก็ต) 

 

1. การประชุมเพ่ือรับทราบนโยบาย ผบ.ตร. 
เรื่องเตรียมการจัดทําขอมูล GIS (MIS เพ่ือการบริหาร
เชิงพ้ืนที่) เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2546 ณ หองประชุม 
1 อาคาร 1 ตร. และนําเสนอวิธีการติดตั้ง การใชงาน 
และการสงออกขอมูล เพ่ือจัดสงขอมูลผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต 

2. ทางคณะทํางาน เปนวิทยากร ในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับขาราชการตํารวจ ซ่ึงเปน
ตัวแทนจาก บก./ภ.จว. และ สน. จํานวนทั้งสิ้นกวา 
400 คน ในดานการบันทึกและการรายงานขอมูลดวย
ระบบ GIS ในวันที่ 9 และ 11 มิถุนายน 2546 ณ ศูนย
การศึกษาตอเน่ืองแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย
ทําการฝกอบรมการใชงานโปรแกรมนําเขาขอมูลโดย
ละเอียด ทั้งการติดตั้ง นําเขา และสงออกขอมูลจาก
โปรแกรม รวมถึงการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
และทําการทดลองสงขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
ครอบคลุมกระบวนการในการใชงานและการสงขอมูล
อยางครบถวน 
 
การจัดสงขอมูล 
 ลําดับการจัดสงขอมูลผลการปฏิบัติงานเชิง
พ้ืนที่ ของหนวยปฏิบัติในระดับตางๆ มีลําดับตามรูป
ดานลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 

ผังแสดงลําดับการสงขอมูล 
 

ทางหนวยงานในพื้นที่ ไดแก สภ .ต . และ 
สภ.อ. ทําการจัดสงขอมูลผลการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ 
ใหกับ ภ.จว. โดยแฟกซ หรือดิสกเก็ต เพ่ือทําการ
นําเขาโดยโปรแกรมประยุกต และทาง บก./ภ.จว. และ

สน. ทําการนําเขาขอมูลผลการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ 
ใหกับ บช.ภาค/บช.น. และสวนกลาง ผานเครือขาย
อินเตอร เ น็ต  โดยนําเขาและจัดสงขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานรายเดือน ตั้งแต เดือน ตุลาคม 2543 จนถึง 
เดือน กันยายน 2546 ซ่ึงผลการวิเคราะหและนําเสนอ 
แสดงไวในรูปผลการปฏิบัติงานในปกหลังดานใน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปแสดงโปรแกรมนําเขาขอมูลผลการปฏบิัติงาน     
เชิงพ้ืนที ่

 

 
 
 
 
 
 

 
รูปแสดงหนาจอโปรแกรมนําเขาขอมูลสถิติคดี

อาชญากรรมที่นาสนใจ 
 

 จากการนําเขาและจัดสงขอมูลผลการปฏิบัติ 
ง าน เชิ ง พ้ื นที่ ข อ งตํ า ร วจผ าน ร ะบบ เค รื อข า ย
อินเตอรเน็ต โดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
ในการแนบไฟลขอมูล สงมายัง gis@police.go.th ทาง
คณะทํ างานไดทํ าการนํ า เข าข อ มูล เข าสู ร ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS Database) และทําการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือเรียกคน วิเคราะห และ
นําเสนอผลการปฏิบัติงาน ดังตัวอยางดังรูปในหนาที่ 9 
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รูปแสดงเมนูเรียกคนเพ่ือนําเสนอผลการปฏิบตัิงาน

ของเจาหนาที่ตํารวจในดานตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแสดงหนาตางสําหรับเรยีกคนเพ่ือนําเสนอผลการ
ปฏิบตัิงาน ตวัอยางของคดีอุจฉกรรจและสะเทือนขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแสดงหนาจอโปรแกรมประยุกตสําหรับเรียกคน 
วิเคราะหและนําเสนอขอมูลผลการปฏิบตัิงานของ

เจาหนาที่ตํารวจเชิงพ้ืนที่  

5. การออกแบบและจัดทาํฐานขอมูลและ 
    โปรแกรมประยุกตเพื่อเรียกใชขอมูลใน 
    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของขอมูล 
    พื้นฐานทางกายภาพ (Physical Data)  
    และขอมูลดานประชากร เศรษฐกิจ และ 
    สังคม จากขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน  
    (กชช.2ค) พัฒนาชุมชน 

ทางคณะทํางานไดจัดทําฐานขอมูลพ้ืนฐาน
ทางกายภาพ และขอมูลทางดานประชากรเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหรวมถึงสภาพ
ปญหา และสภาพความตองการในพื้นที่ รวมกับผลการ
ปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่และผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน เพ่ือใหการวิเคราะหและประเมินผลการ
ทํางาน มีความเทาเทียม เปนธรรม เห็นถึงความ
สอดคลองระหวางสภาพปญหากับทรัพยากรที่ใชใน
ก า รแก ไ ขปญหา  (หน ว ย ง าน  กํ า ลั งพล  แล ะ
งบประมาณ) ไดอยางเปนพลวัต  

สําหรับขอมูลพ้ืนฐานใน GIS ที่นํามาประยุกต
ในโครงการนี้ ทางคณะที่ปรึกษาไดรวบรวมและจัดทํา
ขึ้นเปนฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ ซ่ึงประกอบดวยขอมูล
พ้ืนฐานดังตอไปน้ี  

1. ลักษณะภูมิประเทศ (Topology) 
2. การบริหารการปกครอง (Political Boundary) 
3. เสนทางคมนาคม (Transportation) 
4. เสนทางน้ําและแหลงนํ้า (River) 
5. การใชประโยชนที่ดิน (Land Use) 
6. เขตปาไม (Forest) 
7. ตําแหนงที่ตั้งของหมูบาน (Village) 
8. สถานที่สําคัญ (Landmark) 

  

 สําหรับการออกแบบและจัดทําฐานขอมูล
ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม จากขอมูลพ้ืนฐาน
ระดับหมูบาน (กชช.2ค) จากกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ประกอบดวยขอมูลในกลุมตางๆ ดังน้ี 
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1. ขอมูลสภาพทัว่ไป 
2. สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
3. ความรูและการศึกษา 
4. สุขภาพอนามัย 
5. สภาพแรงงาน 

 
  
 
 
 

 
รูปแสดงเมนู เรียกใชขอมูลทางดานประชากร 

เศรษฐกิจ และสังคม ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแสดงเมนู เรียกใชขอมูลพ้ืนฐานทางดานกายภาพใน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแสดงโปรแกรมประยุกตสําหรับเรียกใชขอมูล
พ้ืนฐานทางกายภาพและขอมูลทางดานประชากร 
เศรษฐกิจและสังคมในระบบสารสนเทศภมิูศาสตร 

6. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

 จากผลการดําเนินงานโครงการฯ สามารถนํามา
วิเคราะห และสังเคราะหเพื่อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบายใหกับองคกร ในดานตางๆ ดังตอไปน้ี 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเนน
การใชขอมูลในหลายมิติ ทั้งขอมูลทางดานลักษณะทาง
กายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ และสังคมในแตพื้นที่  มา
วิเคราะหรวมกับขอมูลผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่และ
ขอ มูลผลการสํ ารวจความคิด เห็นของประชาชน 
ประกอบดวย 

 การศึกษาและวิเคราะหถึงกลุมของเปาหมาย
และวิสัยทัศนขององคกร ที่สามารถเชื่อมโยงเขา
สูภารกิจ และกรอบการทํางานตามหนาที่เชิง
โครงสรางขององคกร เพื่อเปนแนวทางในการ
กําหนดตัวช้ีวัดและประเมินผลการทํางานของ
บุคลากรในระดับตางๆ โดยเนนใหความสําคัญ
กับประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการทํางาน มากกวา
วิธีการในการทํางาน  

 การศึกษาและวิเคราะหถึงแนวทางในการให
ชุมชนและทองถิ่นในแตละพื้นที่ มีสวนรวมใน
การสรางและกําหนดตัวชี้วัดในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ   

 การศึกษาแนวทางในการประเมินผลการทํางาน
ใน 2 มิติ คือ ในมิติของการปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
ครบถวน ตามกรอบภารกิจและหนาที่ตาม
กฎหมาย และในมิติของการตอบสนองความ
ตองการและความพึงพอใจของประชาชนใน
พื้นที่  

 การศึกษาและวิเคราะหแนวทางในการจัดทํา
ระบบการประเมินผลงานเชิงพื้นที่ ถึงระดับ สน./
สภ .อ .  โดยประยุกต ใช ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในการจัดเก็บ วิเคราะห ประมวลผล
และนําเสนออยางเปนพลวัต รวมกับขอมูลเชิง
พื้นที่อื่นๆ ที่เก่ียวของทั้งขอมูลทางกายภาพ 
ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม  
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2. การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการ
พัฒนาความรู ค วามสามารถในการทํ า งานกับ
คอมพิวเตอรและเครือขายอินเตอรเน็ต ประกอบดวย 

 ฝกอบรมทักษะในการทํางานกับคอมพิวเตอร  
 ฝกอบรมทักษะเบื้องตนในการทํางานกับ
เครือขายอินเตอรเน็ต  

 ฝกอบรมทักษะการทํางานกับแผนที่ และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร  

 

3. โครงสร างสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) 
เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางดาน IT ใน
ดานตางๆ ประกอบดวย 

 โครงสร า งพื้ น ฐ านของระบบฮาร ดแวร
(Hardware System) โดยการเรงสํารวจความ
ต อ งกา ร ในกา ร ใช เ ค รื่ อ งคอมพิ ว เ ตอ ร 
สถานภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอพวงที่อยูในความครอบครอง เพ่ือวางแผน
ในการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยูเดิม
ใหมีความทันสมัย สามารถรองรับกับทํางาน
กับซอฟตแวรใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงได 
และจัดหาคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมใหมีจํานวนที่
เหมาะสมกับภารกิจของแตละหนวยงาน 

 โครงสร า งพื้ นฐานของระบบซอฟตแวร 
(Software System) โดยทําการสํารวจความ
ตองการในการใชซอฟตแวร ทั้งซอฟตแวร
ทางดาน MIS และ GIS รวมถึงสถานภาพและ
ประเภทของซอฟตแวรที่ทําการติดตั้งอยูใน
คอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  

 โค ร งสร า งพื้ น ฐ านของร ะบบ เครื อข า ย 
( Network System)  ทํ า ก า ร สํ า ร ว จ ค ว าม
ตองการในการใชงานระบบเครือขาย ทั้งใน
ดานของคุณภาพ (ความเร็ว , ระดับความ
ปลอดภัยของขอมูล) และปริมาณ (คูสาย, จุด
เชื่อมตอ) เพ่ือวางแผนทําการพัฒนาเครือขาย

ใหเหมาะสมกับความตองการ และภารกิจที่อยู
ในความรับผิดชอบของแตละหนวยงานใน
สังกัด  

 โครงสร า งพื้ นฐานของระบบข อ มูลและ
สารสนเทศ โดยสํารวจความตองการในการใช
งานขอมูลและสารสนเทศ วามีขอมูลอะไรบาง
ที่บุคลากรจําเปนตองมี ตองใชเพ่ือใหสามารถ
ทํางานในหนาที่ ไดอย าง มีประ สิทธิภาพ 
โดยเฉพาะเมื่อตองทํางานประสานงานรวมกับ
ผูอ่ืน หรือหนวยงานอื่น เพ่ือวางแนวทางใน
การจัดเก็บ จัดหาหรือซ้ือขอมูลที่จําเปนจาก
ภายนอกองคกร รวมถึงแนวทางในการสราง
ขอมูลที่จําเปนขึ้นมาใหม  

 โครงสรางพื้นฐานของบุคลากรและองคกรที่
สนับสนุนการทํางาน โดยทําการสํารวจความ
ตองการของผูใชทางดาน IT ถึงความตองการ
ในบทบาท ภารกิจและประเภทของความ
ชวยเหลือที่ตองการใหมีองคกรมารองรับ 
ชวยเหลือเพ่ือสนับสุนนและแกปญหาทางดาน 
IT ใหกับหนวยงานตางๆ ในสังกัด รวมถึง
ความตองการในการจัดจางบุคลากร  ที่ มี
ความรูความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ดาน IT ในแขนงตางๆ  

 

4. การจัดสรรทรัพยากร  (Resources 
Allocation) เกี่ยวกับแนวคิดในการจัดสรรทรัพยากร
เชิงพ้ืนที่ ที่เนนการจัดสรรทรัพยากรตามความตองการ 
และความสําคัญของปญหาในพ้ืนที่ โดยประยุกตใช 
GIS ในการจัดเก็บ วิเคราะห ประมวลผลเพื่อใหการ
จัดสรรทรัพยากร  สอดคลองกับปจจัยและความ
ตองการในพื้นที่มากที่สุด ประกอบดวย 

 ศึกษาความตองการของขอมูลที่จําเปนตอการ
จัดสรรทรัพยากรขององคกรในแตละระดับ
พ้ืนที่  

 การวางแผนในการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ
อยางเปนระบบ 
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 การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ (GIS) 
เพ่ือสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรเชิงพ้ืนที่ 
ในแตละระดับขององคกร 

 การวางแผนการดูแลรักษาขอมูลตางๆ ที่
เ กี่ ย ว ข อ ง  ใ ห มี ค ว ามทั น สมั ย อยู เ ส มอ 
(Maintenance & Update) 

 
 

5. การบริหารจัดการองคกร เกี่ยวกับ
แนวคิดในการบริหารจัดการองคกร โดยการมุงกําจัด 
ถายโอนภารกิจที่มิใชภารกิจหลักขององคกรออกไป 
เ พ่ือพุงเปาและทุมเททรัพยากรใหกับงานที่ เปน
ความสามารถหลัก (เชนงานสืบสวน สอบสวน) ซ่ึงเปน
งานตามโครงสรางหนาที่ตามกฎหมาย และแนวคิดใน
การปรับโครงสรางองคกรโดยพลังขับเคลื่อนจากความ
ตองการและสภาพปญหาในแตละพ้ืนที่ ประกอบดวย 

 การศึกษาเพื่อทบทวนบทบาท ภารกิจที่อยูใน
ความรับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะหและจําแนกถึง
บทบาท และภารกิจตางๆ ที่สํานักงานตํารวจ
แหงชาติเปนผูรับผิดชอบ  

 ทําการศึกษาและวิเคราะหถึงภารกิจที่เปน
ภารกิจหลักขององคกร เพ่ือหาแนวทางในการ
กําจัด ถายโอน หรือจัดจางบุคคลภายนอก 
(Outsourcing) รับชวงงานที่ไมเกี่ยวของกับ
ภารกิจหลักขององคกรออกไป  

 การจัดวางโครงสรางขององคกรตามสภาพ
ปญหา และความตองการในแตละพ้ืนที่ ซ่ึงใน
แตละเขตการปกครอง เชน ในแตละภาค 
จังหวัด อําเภอ จนถึงระดับตําบล  

 การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถหลัก ขององคกร โดยการศึกษา
ถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่จะเขามาชวยใน
การสนับสนุนภารกิจหลักขององคกร เชน 
เทคโนโลยีทางดานสารสนเทศ ทั้ง MIS ในการ
วิเคราะหฐานขอมูลอาชญากร และ GIS ใน
การวางแผนและการปฏิบัติงาน 

 

7. แผนการดําเนินงานในข้ันตอไป 
 จากการดําเนินงานในโครงการดังไดนําเสนอ
ขางตน ปจจุบันทางคณะทํางานไดทําการติดตั้งระบบ
ฐานขอมูลและโปรแกรมประยุกต ดังกลาว  ไว ณ     
ศูนยควบคุมการบริหารและการตัดสินใจ (ชั้น 6) 
สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เพ่ือใชในการ
วิเคราะหติดตาม และประเมินผลการทํางานของ
เจาหนาที่ตํารวจในแตละพ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพ  
 โดยแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป ทาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดวางแผนในการนําระบบ
การวิเคราะห ติดตามและประเมินผลดังกลาวไปสู
หนวยปฏิบัติในระดับตางๆ ใน “โครงการพัฒนาดัชนี  
ชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ” ซ่ึงเปนการประยุกตใชระบบดังกลาว 
ทั้งในระดับกองบัญชาการ (บช.1 – 9 และ บช.น.)   
กองบังคับการ (บก. และ ภ.จว.) และระดับ สน./สภ.อ. 
ในพ้ืนที่ตนแบบ เพ่ือใหแตละหนวยงานสามารถทําการ
นําเขาขอมูลการปฏิบัติงานและประมวลผลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานตนเองไดตลอดเวลา รวมทั้งสามารถ
เชื่ อมโยงข อ มูล เข าสู ส วนกลาง  เ พ่ื อวิ เ คราะห
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของแตละพ้ืนที่ไดอยาง
เปนพลวัต ซ่ึงจะสงผลใหการกําหนดทิศทางและ
แนวนโยบายในการปฏิบัติงาน สามารถกระทําไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพปญหาและสภาพ
ความตองการในพื้นที่  เ พ่ือกอให เกิดการพัฒนา
สํานักงานตํารวจแหงชาติอยางยั่งยืน  
 

โครงการจัดทําดัชนีชี้วัดและสํารวจความคิดเห็นเชิงพ้ืนที่ของ
ประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ  จัดทําโดย 
ศูนยบริการวิชาการ แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี 
ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ อยูเมือง เปนหัวหนาโครงการ 
รวมกับทีมงานศูนย วิจัยภูมิสารสนเทศ  เ พ่ือทรัพยากร 
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย : 
www.gisthai.org (นายสุรัตน สารทรัพย นายจุลพงษ จุลวรรณ 
นายนฤมิตร  สว างผล  นายธี ร ภัณฑ  กี้ประเสริ ฐทรัพย        
นายธีระ  ศรีขํา นายคํารณ คงวิทยานนท  น.ส.กรรณิการ       
คุมวงษ   น.ส.สุภาภรณ อารียโสภณ)  








